
Проект рішення 
 

 

 

08.02.2016р. 

                                                                               №_____________ 

Про внесення змін в п.10 

положення про Центр надання 

адміністративних послуг Бурш- 

тинської міської ради затверджененого 

рішенням сесії міської ради 

№10\50-15 від 26 січня 2015 року 

 

 

         Керуючись п.2; п.3 ч.11 ст.12 Закону України « Про внесення змін до деяких  

законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про адміністративні послуги»  

 

міська рада вирішила: 

  

1. Внести зміни у п.10 Положення про ЦНАП Бурштинської міської ради та викласти 

їх у такій редакції: 

 

            Час прийому суб'єктів звернень у Центрі надання адміністративних послуг 

здійснюється: 

 

Понеділок   з  08.00  до   20.00 

Вівторок      з  08.00  до  17.00 

Середа          з  08.00  до  17.00 

Четвер          з  08.00  до  17.00 

П'ятниця      з  08.00  до 16.00 

Без перерви на обід. 

Вихідний день субота, неділя. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову депутатської комісії з 

питань гумарітарної політики І.Мазур та секретаря виконкому міської ради С.Видай. 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                      Роксолана Джура 

 

 

                                                                   

Начальник юридичного                                                        Володимир Данилюк 

відділу 

  

 



 

 

Проект рішення 
 

 

 

08.02.2016р. 

                                                                               №_____________ 

 

 

 

Про внесення змін в розділ 2 п.1  

Регламенту Центру 

надання адміністративних послуг 

Бурштинської міської ради затверджененого 

рішенням сесії міської ради 

№9.1/47-14 від 28 січня 2014 року 

 

 

Керуючись п.2; п.3 ч.11 ст.12 Закону України « Про внесення змін до деяких  

законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про адміністративні послуги»  

 

міська рада вирішила: 

  

1. Внести зміни у п.1 р.2 Регламенту ЦНАП Бурштинської міської ради та викласти 

їх у такій редакції: 

  

            Час прийому суб'єктів звернень у Центрі надання адміністративних послуг 

здійснюється: 

 

Понеділок   з  08.00  до   20.00 

Вівторок      з  08.00  до  17.00 

Середа          з  08.00  до  17.00 

Четвер          з  08.00  до  17.00 

П'ятниця      з  08.00  до 16.00 

Без перерви на обід. 

Вихідний день субота, неділя. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на   голову депутатської комісії 

з питань гумарітарної політики І.Мазур та секретаря виконкому міської ради С.Видай. 

 

 

 

Міський голова                                                                      Роксолана Джура 

 

 

                                                                   

Начальник юридичного                                                        Володимир Данилюк 

відділу 



 


